
#စစ်မှနတ့ဲ်ဘဝသူရဲေကာင်းများ #RealLifeHeroes

ဇွနေ်လးေဝသည် �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်ြဖစ်�ပီး သူမ ဇာတိ �ှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်

ပုိင်း)၊ ေတာင်�ကီး�မိ�တင်ွ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ် မတ်လကစ�ပီး ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားဆီးေရး

တင်ွ ရက်သတ� ပတ် ၂၄ နာရီလံးု ေဆာင်ရွက်ေနသူတစ်ဦီးြဖစ်ပါတယ်။ သူမရဲ� ေနစ့�် ေရာဂါ

ကာကွယ်တားဆီးေရးတာဝနက်ျရာ ဂိတ်ေတ၊ွ ဘုနး်ေတာ်�ကီးေကျာင်းေတနွဲ ့ အသွားအလာ

ကန ့သ်တ်ေစာင့်�ကပ်�ကည့်����ေရး စခနး်ေတ ွအြပင် ေရာဂါကူးစက်ခံထားရေသာ လနူာကုိ

လည်း ေဆး�ုံသိ� ပိ� ေဆာင်�ိင်ုရန ် ကူညီေပးခ့ဲ�ပီး ြပည်သူအများေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်း

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်�ိှပါတယ်။ သူမဟာ �ကက်ေြခန ီလမူ�က�ုဏာလပ်ုငနး်ေတကုိွ

စိတ်ပါဝင်စားစွာ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် မိသားစုမှ ေမွးဖွားလာတဲသူ့တစ်ဦးြဖစ်�ပီး သူမဟာ

�ကက်ေြခနလီ�ပ်�ှားမ� စတင်ေမွးဖွားရာ အီတလီ�ိင်ုငံ ဆုိဖာရီ�ိ�ုမိ�၌ ြပ�လပ်ုသည့် အခမ်း

အနားကုိ သွားေရာက်တက်ခွင့်ရခ့ဲသည့်အတက်ွ သူမပါဝင်လ�ပ်�ှားေနသည့် အဖ�ဲအစည်း

�ကီးသည် ကမ�ာေပ�တင်ွ အမှနတ်ကယ်တနဖုိ်းမြဖတ်�ိင်ုတဲ ့လမူ�က�ုဏာအဖဲ�အစည်းအြဖစ်

ဂုဏ်ယူလျက်�ိှ�ပီး သူမကုိယ်တိင်ုလည်း အြခားသူများအတက်ွ အြပ�အမူေကာင်များဆက်

လက်�ကိ�းစားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါတယ်။

ဇွနေ်လးေဝ၏ အသက်ကူညီကယ်ဆယ်ေရးအေ�ကာင်းအရာကုိ �ကည့်���ရန ် ယခုေနရာကုိ

�ှပ်ိပါ။

စာမျက်�ှာ ၁: 
#စစ်မှနတ့ဲ်ဘဝသူရဲေကာင်းများ ဇွနေ်လးေဝ

စာမျက်�ှာ ၂:

ရခုိင်ြပညန်ယ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း  ေငသွား
ေထာက်ပ့ံကူညေီရးအတွက် အသင်း၏ ြပင်ဆင်ေဆာင်
ရွက်မ�

စာမျက်�ှာ ၃: 
က��်ုပ်တိ�၏ စစ်မှနတ့ဲ်ဘဝသူရဲေကာင်းများ�ှင့် ေတ�ဆုံ
ြခင်း 
IFRC ၏ ြပနလ်ညစီ်စစ်ထားေသာ ေထာက်ပ့ံရနပုံ်ေငွ

စာမျက်�ှာ ၄: 
ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာတံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ချက်
မိမိတိ�အေ�ကာင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း | ၂၀၂၀ ြပည့�ှ်စ် ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်။

ကုိဗစ်-၁၉
လစ�်သတင်းစာေစာ င်

အထူးစိတ်ဝင်စားမည့အ်ချက်များ
စစ်မှနတ့ဲ်ဘဝသူရဲေကာင်းများ

အသင်း၏ ြပနလ်ညြ်ပင်ဆင်ထားသည့ ်ကုိဗစ်-၁၉
အမျ�ိးသားအဆင့်တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်မည့ ်စီမံချက် 

ရခုိင်ြပညန်ယ်တွင် ေငသွားေထာက်ပံမ� (၂၀၂၀
ြပည့�ှ်စ်၊ မတ်လ-ဇူလုိင်လ)

ယခုထုတ်ေဝမ�တွင်

အသက်ကယ်ဆယ်ြခင်းလုပ်ငနး်များကုိ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ှင့် ကမ�ာအ�ံှတွင် လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များ

၂၀၂၀ ြပည့�ှ်စ် ကမ�ာလူ့သားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ေန ့

Photo: IFRC/Eunjin Jeong

�ကက်ေြခန ီလမူ�က�ုဏာလပ်ုငနး်ေတကုိွ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် မိသားစုမှ ေမွးဖွားလာတဲ ့�ကက်ေြခနီ

ေစတနာလပ်ုအား�ှင်ေတ�ိှွတယ်ဆုိတာကုိ သင်သိပါသလား ? 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားြခင်းပုံရိပ်များကုိ သင့်ဆီမှ တစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းလိက်ုပါ။ 

https://www.facebook.com/watch/?v=220508589381367


ဦးစားေပးမ� - အသင်း သည် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များကုိ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ကက်ေြခနအီသင်း၏ အမျ�ိးသားအဆင့်တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်မ� အစီအမံ
(အချနိက်ာလ - ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလမှ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ အထိ) အတိင်ုး
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဓိက နယ်ပယ် ၃ ခုကုိ အာ�ုံစုိက်ထားပါသည်။

၁- ကျနး်မာေရး၊ ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့် တစ်ကုိယ်ရညသ်န ့�ှ်င်းေရး တင်ွ
လက်ေဆးေဘစင်အတက်ွ ပစ�ည်းများ ေထာက်ပ့ံြခင်း ပါဝင်ပါသည်။

၂- ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် လူမ�စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းေရးတွင် က�စုံ
ေငသွားေထာက်ပ့ံမ��ှင့် သင့်ေတာ်ေသာ သင်တနး်ေပးြခင်းများ ပါဝင်ပါသည်။

၃- အမျ�ိးသားအသင်း၏ ဖ�ံ��ဖိ�းတုိးတက်မ� တင်ွ ေ�ှတနး်မှ လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်ေန�က
သည့် �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏ ေဘးအ��ရာယ်ကင်း
�ှင်းေရးတိ�  ပါဝင်ပါသည်။ 

# ၏ အကျ�ိးခံစားခွင့်�ိှသူများ - အသင်းသည် ြပည်နယ်�ှင့် တိင်ုးေဒသ�ကီးအားလံးု�ိှ
လဦူးေရ ၄ သိနး်အား တိက်ု�ုိက် ေထာက်ပ့ံမ�ြပ�ခ့ဲပါသည်။ 

အဓိကအုပ်စုများ -  အသင်းသည် အေထွေထွလဦူးေရအတက်ွ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ်
လည်း �မိ�ြပလဦူးေရ၊ အမျ�ိးသမီး ဦးေဆာင်ေသာ အိမ်ေထာင်စု၊ ဝင်ေငနွည်းပါးသူ၊ မ
သန ် စွမ်းသူများ၊ ေနရပ်ြပနမ်ျား၊ ေနရပ်စွန ့�်ခွာစခနး်များ�ှင့် ပဋိပက�ဒဏ်ခံစားေနရ
သည့် ရပ်ရွာလထုူများ�ှင့် ေ�ှ�တနး်မှ လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်ေနသည့် �ကက်ေြခနေီစတ နာ
လပ်ုအား�ှင်များ�ှင့် ဝနထ်မ်းများကုိ အဓိကထားပါသည်။ ထုိေဆာင်ရွက်မ�များတင်ွ
ကန ့သ်တ်ချက်များေ�ကာင့် ပုိင်ဆုိင်မ� (သိ� မဟတ်ု) လပ်ုငနး်ဆုံး���ံးမ�များ�ကံ�ေတ�ရ�ပီး
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းထိခုိက်သွားသူများကုိ အမျ�ိးမျ�ိးေသာေငသွားေထာက်ပ့ံမ��ှင့်
သင့်ေတာ်ေသာ သင်တနး်ေပးြခင်းများပါဝင်သည်။ အသင်းမှ ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့်
ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနမ်� အစီအစ�်�ှင့် လ�ပ်�ှားမ�များတွင် ေရ� �ေြပာင်းလုပ်သားများ�ှင့်
ေနရပ်စွန ့�်ခွာသူ များ အတွက်လညး် ပါဝင်ပါသည။်

စုစုေပါင်း ဘတ်ဂျက်: CHF ၁၀,၅၆၇,၅၂၃ 

ေပးအပ်�ပီး: CHF ၂,၀၂၁,၆၁၇
ဘတ်ဂျက်ကွာဟမ�: CHF ၈,၅၄၅,၉၀၆

၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လမှစတင်�ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်မ��ှင့် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်ြဖစ်ေပ�လာသည့် လမူ�စီးပွားေရးကုိ ကုစားေသာ
အားြဖင့် MRCS-IFRC တိ�သည် ရပ်ရွာလထုူေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းြမင့်မားေရးအစီအစ�်များကုိလပ်ုေဆာင်လျက်�ိှပါသည်။ ေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်းမ�တင်ွလည်း
ကုိဗစ်-၁၉�ှင့် ဆက်စပ်ေသာအေရးတ�ကီးလိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းရန�ှ်င့် ရပ်ရွာလထုူ၏ ေရ�ှည်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းြမင့်မားမ��ိှေအာင် ေရးဆဲွထားပါသည်။
၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လမှ ဇူလိင်ုလအထိ  ေဘးအ��ရာယ်ေ�ကာင့် ထိခုိက်ဆုံး���ံး�ိင်ုေချ ေလျာပ့ါးေရး၊ ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး၊ တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး
�ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းစသည့် မတညီူသည့် အခနး်က�များကုိ ရပ်ရွာလထုူေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်း အစီအစ�်မှတစ်ဆင့် ေငကွျပ် ၁၉၃,၅၁၄,၆၀၀ (CHF

၁၃၃,၄၅၈) က်ုိေထာက်ပ့ံေပး�ပီးြဖစ်ပါသည်။

ေငသွား - ရခုိင်ြပညန်ယ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် လူမ�စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း

ဘာေတွထူးလဲ - အသင်း၏ ြပနလ်ညစီ်စစ်ထားေသာ ကုိဗစ်-၁၉
တံ� �ြပနြ်ခင်းစီမံချက်

"MRCS သည ်ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်းတွင်

လုပ်ငနး်စ�်သုံးရပ်ကုိ အဓိကထားပါသည။် ကျနး်မာေရး၊

ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့် တစ်ကုိယ်ရညသ်န ့�ှ်င်း

ေရး၊ လူမ�စီးပွားေရး သက်ေရာက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း

�ှင့် ေ�ှ�တနး်တွင်တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ေန�ကသည့်

�ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များ ေဘးအ��ရာယ်ကင်း

�ှင်း ေရး တိ� ြဖစ်သည။် "

ကျနး်မာေရး၊  ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့် 
တစ်ကုိယ်ရညသ်န ့�ှ်င်းေရး

လူမ�စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း

အဖဲ�အစညး်ဆုိင်ရာဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်မ�

 ေဘးအ��ရာယ်ေ�ကာင့် ထိခုိက်ဆုံး���ံး
�ုိင်ေချေလျာပ့ါးေရး

ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့် တစ်
ကုိယ်ရညသ်န ့�ှ်င်းေရး

  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ရပ်ရွာလထုူေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းြမင့်မားေရး
ေကာ်မတီများအတက်ွ ေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်း၊
ရပ်ရွာလထုူအေရးေပ�ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံြခင်း၊
ရပ်ရွာလထုူေစတနာလပ်ုအား�ှင်အပ်ုစုအတက်ွ
ရနပုံ်ေင ွေထာက်ပ့ံြခင်း၊
�ှာေခါင်းစည်းများချ�ပ်ရနေ်ငသွားေထာက်ပ့ံြခင်း၊

ေနအိမ်�ှင့် ေနရပ်စွန ့�်ခွာစခနး်များတင်ွ အိမ်သာ
ေဆာက်လပ်ုရနအ်တက်ွ ေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်း၊
ေကျာင်းများတင်ွ လက်ေဆးေဘစင်များ�ှင့် ေနရပ်
စွန ့�်ခွာစခနး်များတင်ွ ယာယီေရတိင်ုကီများ
ေဆာက်လပ်ုရန ်ေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်း၊
လက်ေဆးဆပ်ြပာြပ�လပ်ုရနအ်တက်ွ ေငသွား
ေထာက်ပ့ံြခင်း၊

အမျ�ိးသမီးလှည့်ပတ်ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံြခင်း၊

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆုိင်ရာ ေငသွား

ေထာက်ပ့ံြခင်း၊



IFRC သည် ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတင်ွး အမျ�ိးသား�ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများကုိ ေထာက်ပ့ံ

ကူညီရနရ်ည်ရွယ်၍ CHF ၁.၉ ဘီလီယံ (အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၁.၉၅ ဘီလီယံ) ကုိ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။

ထုိအေရးေပ�ရနပုံ်ေင ွCHF ၁.၉ ဘီလီယံမှ ၄၅၀ သနး်ကုိ အမျ�ိးသားအသင်းများသိ�  ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံ

ရာတင်ွ IFRC အတင်ွးေရးမ�း�ုံးမှ တဆင့် ပ့ံပုိးကူညီသွားမည် ြဖစ်သည်။ လက်�ိှ CHF ၁၈၇,၇၄၅

လက်ခံရ�ိှ�ပီးြဖစ်သည်။ (IFRC Go တင်ွ ြပည့်စုံစွာ ေလလ့ာ�ိင်ုသည်။)

IFRC ၏ ြပနလ်ညစီ်စစ်ထားေသာ အေရးေပ�ေထာက်ပ့ံရနပုံ်ေင ွအေြခအေနများ

က��ု်ပ်တိ�၏ #စစ်မှနတ့ဲ်ဘဝသူရဲေကာင်းများဟာ လူတုိင်း
အတွက် ေနရာတုိင်းမှာ�ိှပါတယ်။

ေ�ှးဦးြပ�စုြခင်းြဖင့် အသက်ကယ်ြခင်း

စနစ်တကျလက်ေဆးနညး်ကုိေကျာင်းသား/သူများအား
သ�ုတ်ြပြခင်း

�ှာေခါင်းစညး်ဝတ်ဆင်ရနတုိ်က်တွနး်ြခင်း

ကျနး်မာေရး၊ ေရ၊
ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့်
တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး
တင်ွ ပ့ံပုိးကူညီြခင်း။
လမူ�စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ�
များကုိေလျာခ့ျြခင်း။
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ေရး
�ှင့် ေဘးကင်းလံြုခံ�ေရး

  IFRC သည်

အသိပညာြဖန ့ေ်ဝေနစ�်အတွင်း လူအေနအထားြခားနားစွာေနရာယူမ�အား ေလ့ကျင့်ြခင်း

ကန ့သ်တ်ေစာင့်�ကည့ေ်ရးစခနး်မှ အေရးေပ�လူနာအား ေဘးကင်းရာသိ�
ေြပာင်းေရ� �ြခင်း

သင့်အေနနဲ ့ �ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရန၊် စနစ်တကျ လက်ေဆးရန�ှ်င့် လအူေနအထားြခား

နားစွာေနရာယူရန ်သတိေမ့ေနေလျာေ့နချနိမှ်ာ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များက ေရာ

ဂါကူးစက်မ� ကင်းေအာင်လက်ေတ�သ�ုတ်ြပသြခင်း�ှင့် သတိေပးမ�များကုိ လပ်ုေဆာင်

လျက်�ိှပါတယ်။ လနွခ့ဲ်တဲ ့ ၆ လေကျာ်ကစ�ပီး �ိင်ုငံတစ်ဝနး်တင်ွ ရပ်ရွာလထုူ ၁၇၃,၃၀၀

ေကျာ်အတက်ွ  ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တာဆီးေရးလ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များကုိ ရပ်ရွာအေြခ

ြပ� �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင် ၂,၄၀၀ ဦီးက လပ်ုေဆာင်လျက်�ိှပါသည်။ 

�ကက်ေြခနအီေြခခံမူ   

၇ ချက်

လသူားချင်းစာနာေထာက်
ထားြခင်း 

ခွဲြခားမ�မ�ိှြခင်း 

�ကားေနြခင်း 

လတ်ွလပ်ြခင်း

ေစတနာဝ့နထ်မ်းအကျ�ိး
ေဆာင်ြခင်း

စည်းလံးုညီ�တ်ွြခင်း 

ကမ�ာတစ်ဝနး်ပျ�ံ�ှ�ံြခင်း

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details


ကချင်ေြမ�ပိ�မ� - ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ ၂ ရက်ေနက့ ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန ့�်�မိ�နယ်�ိှ

ေကျာက်စိမ်းတးူေဖာ်ေရးလပ်ုကွက်တင်ွြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ေြမစာပုံ�ပိ�ကျမ�ေ�ကာင့် လ ူ ၂၀၀

ေကျာ်ခန ့ ်ေသဆုံးခ့ဲရ�ပီး လေူပါင်းများစွာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ကက်ေြခ

န ီ အသင်းသည် �ှာေဖွကူညီကယ်ဆယ်ြခင်း၊ ေ�ှးဦးြပ�စုြခင်း�ှင့် စိတ်ပုိင်းလမူ�ပုိင်းဆုိင်ရာ

အား ေပးကူညီြခင်းများကုိ သွားေရာက် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသလိ ု ေဘးအ��ရာယ်ထိခုိက်ခံစားရ

သည့် မိသားစုဝင်များအတက်ွ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�များကုိ ြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။ MRCS သည်

ေငသွား CHF ၁၂၉,၄၁၃ ကုိ ေဘးအ��ရာယ်ထိခုိက်ခံစားရသည့် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၂၄၄ စု

(လဦူးေရ ၁,၅၀၀ ဦးခန ့)် အတက်ွ IFRC ၏ အေရးေပ�ေထာက်ပ့ံရနပုံ်ေငမှွ ေထာက်ပ့ံ ေပး�ိင်ု

ခ့ဲ ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်��လိပုါက ဒီမှာ�ှပ်ိပါ။ 

မ��ေလးေရေဘး - ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ ၁၉ ရက်ေနက့ မ��ေလး-စစ်ကုိင်းလမ်းေပ��ိှ
ေရ�ဂဲ ေရတံခါးကျ�ိးေပါက်မ�ေ�ကာင့် အနးီအနား�ိှ လေူနရပ်ကွက်များ ေရလ�မ်းမုိးမ�ြဖစ်ပွားခ့ဲ
ကာ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၂၀၀ စုခန ့ ် အေရးေပ�ေြပာင်းေရ� �ခ့ဲရ�ပီး စုစုေပါင်းထိိခုိက်ခံစားရ
သည့် လဦူးေရ ၂၀,၀၀၀ (အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၄,၀၀၀) ခန ့�ိှ်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ
ေဘးအ��ရာယ်ထိခုိက်ခံစားခ့ဲရသူများအတက်ွ အေရးေပ�ေထာက်ပ့ံရနပုံ်ေငမှွ CHF
၂၀၀,၆၈၃ ကုိ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်��လိပုါက ဒီမှာ�ှပ်ိပါ။ 

ကချင်ေရေဘး - ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ ၂၃ ရက်ေနက့ ကချင်ြပည်နယ်အထက်ပုိင်းတင်ွ
မုိးသည်းထနစွ်ာရွာသွနး်မ�ေ�ကာင့် မုိးေကာင်းေချာင်းေရြမင့်တက်ခ့ဲရာ မုိးေကာင်း�မိ�နယ်အ
တင်ွး�ိှ လေူနအိမ်များေရနစ်ြမ�ပ်ကာ အိိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ခန ့ ် ေဘးလတ်ွရာသိ�
ေရ� �ေြပာင်းခ့ဲရပါသည်။ ထုိေရေဘးသင့်ြပည်သူများအတက်ွ တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရးသုံး
ပစ�ည်း (၂၆၈) ပုံး�ှင့် မိသားစုသုံးပစ�ည်း (၁၀) ပုံးကုိ အသင်းက ေထာက်ပ့ံေပး�ိင်ုခ့ဲပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်��လိပုါက ဒီမှာ�ှပ်ိပါ။

ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ေဘးအ��ရာယ်တံ� �ြပန်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း

မိသားစုြပနလ်ညဆ်က်သွယ်ြခင်းေသွးလွနတု်တ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ြခင်း ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးရာတွင် ပါဝင်ကူညြီခင်း
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ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်းက ေလ့ကျင့်သင်�ကားေပးထားသည့ ်အမျ�ိးသားအဆင့်ေဘးအ��ရာယ်တံ� �ြပနေ်ရးအဖဲ�ဝင် (၁၀၆) ဦး�ှင့်  အေရးေပ�တံ� �ြပန်ေ်ရးအဖ�ဲဝင် (၁,၈၂၇) ဦးတိ�သည ်  အေရးေပ�
တံ� �ြပနေ်ရးအတွက် အသင့်�ိှပါသည။်

မ��ေလးေရေဘး

ကချင်ေရေဘး

ကချင်ေြမ�ပိ�မ�

ဆက်သွယ်ရန်

ေဒါက်တာေနထက်လင်း
ဌာနမ�း၊ ကျနး်မာေရးဌာန၊
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ကက်ေြခနအီသင်း
nayhtetlin@redcross.org.mm

+၉၅ ၉ ၇၉၉ ၅၃၁ ၅၆၅

ဂျ�ိးဇက်မူရမ်ဘုိ
စီမံကိနး်ည�ိ�ှ�ိင်းေရးမ�း
IFRC ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဌာေန�ုံး
Joseph.muyambo@ifrc.org

+၉၅ ၉ ၄၅၀ ၇၁၉ ၄၅၃

MRCS ၏ လမူ�ကွနယ်က်များ

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း (MRCS)

�ကက်ေြခနအီေြခခံမူ (၇) ချက်�ှင့်အညီ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�ေနသည့် လမူ�က�ုဏာ အဖ�ဲအစည်းြဖစ်�ပီး
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သူများကုိ ကျနး်မာေရး�ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ ဘဝများအ
တက်ွ �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည်။ MRCS သည် �ိင်ုငံေတာ်က ဉပေဒ�ှင့် အညီဖ�ဲစည်းထား�ပီး လမူ�
က�ုဏာအခနး်က�တင်ွ �ိင်ုငံေတာ်၏ အရနအ်င်အားအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖဲ�အစည်းြဖစ်သည်�ှင့်
အညီ ေနရာတိင််ုးတင်ွ လသူားတိင်ုးအတက်ွ ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငနး်များ ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ�ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများဖက်ဒေရး�ှင်း (IFRC)

အမျ�ိးသားအသင်း ေပါင်း (၁၉၂) သင်း�ှင့် ချတ်ိဆက်လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့် ကမ�ာေပ�တင်ွ
အ�ကီးဆုံးလမူ�က�ုဏာ ကွနယ်က်ြဖစ်သည့် IFRC သည် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့် အေရးေပ�ကျနး်မာေရး
အေြခအေနများတင်ွ အမျ�ိးသား�ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများကုိ အေရး�ကီးေသာနည်းပညာ
အကူအညီ၊ ေငေွ�ကး�ှင့် ပစ�ည်းေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ 

https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross
http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=316650
http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=332572
https://twitter.com/MyanmarRedCross/status/1286925134784106497?s=20

